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Изх. №К – 1776#1 от 12.03.2018г.
До
Заинтересованите лица
В обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопроводна и канализационна
мрежа по ул. Константин Иречек, гр. Силистра”

ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 1776 от
07.03.2018 г.

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило Искане за разяснения с Вх. № 1776/07.03.2018 г., на
основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
Въпрос 1.
В Обявлението за обществената поръчка, в Раздел III, точка III.1.1.) „Годност за
упражняване на професионална дейност…” е упоменато, че преди сключване на
договор, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да
предостави заверено копие от валидно удостоверение за регистрация в ЦПРС за
строежи IV-та група III-та категория. В Раздел III, точка III.3) „Технически и
професионални възможности“ обаче, в „Изисквано минимално ниво“ е поставено
условие участниците да са изпълнили сходни дейности, с уточнението, че под
„сходни“ следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на сграда IV-та
категория. Предвид написаното, моля да разясните:
1.1. За коя група и категория ще трябва да се представи валидно удостоверение от
ЦПРС?
ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Текстът следва да се чете: „Под
„сходни” следва да се разбира изграждане на водопроводна и канализационна мрежа
и или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа ІІІ-та категория.
Допуска се и по-висока - І-ва и/или ІІ-ра категория.”
На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, промяната ще бъде извършена в
обявлението. След публикуването на документа в ОВ на ЕС, същия ще бъде
публикуван и в профила на купувача.
Участникът, определен за изпълнител, следва да предостави заверено копие
от валидно удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи IV-та група III-та
категория.
1

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

1.2. Защо и в цитираната по-горе точка от Обявлението, а и в изискваното минимално
ниво на Раздел III, точка III.1.2) Икономическо и финансово състояние под „сходна“
дейност или „дейност, попадаща в обхвата на поръчката“ се посочва
„изграждане и/или реконструкция на сграда“? Предмет на поръчката е
изграждането на водопроводна и канализационна мрежа и в него не се съдържа
изграждане и/или реконструкция на сграда. Изискването противоречи на принципа
на свободна конкуренция, заложен в чл. 2, ал. 2, т.1 и ал. 2 ЗОП, и на разпоредбата
на чл. 59, ал. 2, изр. второ ЗОП.
ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка.Текстът следва да се чете:
„"Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта
от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата
на обществената поръчка – изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и
или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа.”
На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, промяната ще бъде извършена в
обявлението. След публикуването на документа в ОВ на ЕС, същия ще бъде
публикуван и в профила на купувача.

Въпрос 2.
В Обявлението за обществената поръчка, в Раздел III, точка III.1.2)
Икономическо и финансово състояние, в „изискано минимално ниво“ е поставено
изискване „Участниците следва да са реализирали за последните три приключили
финансови години (2015г., 2016г. и 2017г.) минимален общ оборот, включително
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер 1,5
пъти на прогнозната стойност на поръчката. "Оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби,
реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка –
изграждане и/или реконструкция на сгради”.
Моля да разясните защо минималният оборот в сферата, попадаща в обхвата на
обществената поръчка трябва да е изграждане и/или реконструкция на сгради, след
като предмета на поръчката, съгласно обявлението, няма нищо общо с изграждане
и/или реконструкция на сгради. Предмет на поръчката е „Изграждане на
водопроводна и канализационна мрежа по ул. Константин Иречек, гр. Силистра”.
ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка.Текстът следва да се чете:
„"Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта
от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата
на обществената поръчка – изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и
или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа.”
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На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, промяната ще бъде извършена в
обявлението. След публикуването на документа в ОВ на ЕС, същия ще бъде
публикуван и в профила на купувача.
Въпрос 3.
В Обявлението за обществената поръчка, в Раздел III, точка III.1.2)
Икономическо и финансово състояние, в „изискано минимално ниво“ е поставено
изискване „3. Участниците да са постигнали положително съотношение между
определени активи и пасиви към 31.12.12017 г. Възложителят ще прилага двата
показателя за оценка: КОЛ и КБЛ“. Моля, да разясните защо КОЛ и КБЛ са посочени
като показатели за оценка, след като нито в Обявлението (точка II.2.5), нито в
утвърдената от д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра методика, те не
фигурират като показатели за оценка.
ОТГОВОР: Съгласно чл. 59, ал.1 от ЗОП, възложителят може да определи
по отношение на участниците критерии за подбор, като в чл. 59, ал. 2 от ЗОП,
изречение първо се уточнява, че „Възложителите могат да използват спрямо
кандидатите или участниците само критериите за подбор по този закон, които
са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката”.
Показателите КОЛ и КБЛ са заложени в МЕТОДИКА към чл. 61, ал. 1, т. 3
от ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени
активи и пасиви – Приложение № 2 към чл.31, ал. 2 от ППЗОП. Чрез тях се определя
икономическото и финансовото състояние на участниците и по-конкретно
заложеното от възложителя изискване по чл. 61, ал. 1 т. 3 от ЗОП. Цитираната
от закона разпоредба се съдържа в Част втора Правила за възлагане, Глава седма
Изисквания към кандидатите и участниците, Раздел ІІ Критерии за подбор.
Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, изречение второ, „с критериите за подбор
се определят минималните изисквания за допустимост”. Следователно
стойностите на двата показателя КОЛ и КБЛ са посочени като показатели за
оценка, чрез които ще се определи икономическото и финансовото състояние на
участника. Чрез поставения критерий за подбор се гарантира доброто изпълнение
на договора за обществена поръчка.
От друга страна, критериите за възлагане на поръчките (Глава осма
от ЗОП) следва да се посочат в методиката по чл. 31, ал. 1, т.3 от ЗОП. Спазвайки
разпоредбата на чл. 70, ал. 3 от ЗОП, критериите за възлагане са посочени в
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в
документацията за обществена поръчка.
Показателите КОЛ и КБЛ са един от критериите за подбор. С
критериите за подбор се проверяват възможностите на участниците за
изпълнение на договора, а с критериите за възлагане на поръчките – качествата
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на направените от тях предложения. Смесването на двата вида критерии е
абсолютно недопустимо. В чл.70, ал. 12 от ЗОП императивно е посочено, че
„Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели
за оценка на офертите”.
Предвид гореизложеното, показателите КОЛ и КБЛ не трябва и не
фигурират като показатели за оценка в утвърдената МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА (Приложение № 2 от документацията).
Въпрос 4.
В „Указания за подготовка на офертата“ – точка 2 от документацията за участие
на стр. 7 в бележка под линия е възпроизведена препратка към легалната дефиниция
на понятието „Свързани лица“ според Търговския закон. Според § 2. т. 45 на актуалния
ЗОП обаче "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Моля, уточнете коя
дефиниця следва да приемем за приложима?
ОТГОВОР: За приложима да се счита дефиницията на понятието „Свързани
лица”, посочена в ЗОП, § 2., т. 45 от Допълнителни разпоредби.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Съгласувал:
Валерий Недев,
Ст. юрисконсулт
Изготвил:
Ирина Николова,
Гл. експерт „Обществени поръчки”
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